
 

 

 

Αθήνα,  5 Ιουλίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 

ΘΕΜΑ: «Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων απαξιώνοντας το 

Κοινοβούλιο, απαξιώνει και τα δημόσια σχολεία αφήνοντάς τα με κενά 

εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή ολόκληρο το διδακτικό έτος 2020-21 

στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση Πειραιά και χωρίς ορίζοντα για 

μόνιμους διορισμούς τουλάχιστον των 15.000 εκπαιδευτικών που είχε 

προγραμματίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» 

Σε ερώτηση και στο αίτημα κατάθεσης εγγράφων  που κατατέθηκε στη Βουλή 

στις 11-11-2020 από 38 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με 

θέμα  «Δύο μήνες μετά το άνοιγμα των σχολείων και παρά τις περί του αντιθέτου 

διαβεβαιώσεις του ΥΠΑΙΘ καταγράφονται πάρα πολλά κενά εκπαιδευτικών στη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, ιδιαίτερα 

στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», τέθηκαν ερωτήματα προς την κα 

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών κενών στην Α/θμια και στη Β/θμια Εκπαίδευση Πειραιά και ειδικά 

στην Ειδική Αγωγή, ενώ τα σχολεία είχαν ήδη δύο μήνες λειτουργίας.  

Επισημαίναμε, τότε, «…Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 

παραμένουν πολλά σχολεία με κενά εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στην Ειδική 

Αγωγή, στα Τμήματα Ένταξης και στην Παράλληλη Στήριξη. Χιλιάδες διδακτικές 

ώρες χάνονται καθημερινά στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πειραιά. Σύμφωνα με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πειραιά και τους 

Συλλόγους Γονέων, περισσότερα από 40 Τμήματα Ένταξης και άνω των 200 
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εγκεκριμένων Παράλληλων Στηρίξεων, χωρίς να υπολογιστούν οι 141 νέες 

εγκρίσεις που αναμένονται, παραμένουν χωρίς εκπαιδευτικούς.» 

Και παρακάτω: «…Στη δε Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πειραιά, όπου οι μαθητές 

προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, υπάρχουν 

15 κενά καθηγητών όλων των ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση, με ελλείψεις 

καθηγητών ακόμα και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, όπως τα 

Φιλολογικά, η Φυσική και τα Μαθηματικά. Ενώ στην Ειδική Αγωγή υπάρχουν 9 

κενά στα ίδια διδακτικά αντικείμενα κι αναμένονται 41 νέες εγκρίσεις 

Παράλληλων Στηρίξεων.» 

Καταλήγαμε, δε, στα εξής ερωτήματα και στο αίτημα κατάθεσης εγγράφων:  

«1. Θα προβεί άμεσα στην κάλυψη του συνόλου των καταγεγραμμένων 

εκπαιδευτικών αναγκών και ιδιαίτερα αυτών της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, τόσο πανελλαδικά όσο και στη Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Πειραιά, 

σύμφωνα με τα κενά που δηλώνουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις;  

2. Θα εκδοθεί και πότε η Υπουργική Απόφαση με την ίδρυση νέων Τμημάτων 

Ένταξης, τα οποία έχουν προταθεί από το Μάιο του 2019;  

3.Θα ζητήσει συγγνώμη από μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς για αυτήν την 

απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία στην Α και Β Πειραιά;  

Αίτημα κατάθεσης εγγράφων: Παρακαλώ να κατατεθούν όλα τα έγγραφα της 

Διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠΑΙΘ και οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις των 13 

Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας, που 

αφορούν στα εκπαιδευτικά κενά που έχουν δηλωθεί πριν από τις προσλήψεις 

αναπληρωτών της 25ης /8/2020, της 18ης/9/2020 και της 6ης/10/2020.» 

Η κα Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, απαξιώνοντας τα Μέσα 

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, τους Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 

αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία ως θεσμό του ελληνικού κράτους, δεν 

απάντησε ποτέ. 

Επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες μας το διδακτικό έτος τελείωσε χωρίς την 

πλήρη κάλυψη των λειτουργικών κενών στα Τμήματα Ένταξης και στην 



 

Παράλληλη Στήριξη και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης της Α΄ και Β΄ εκλογικής 

Περιφέρειας Πειραιά. 

Επειδή, πέρα από τα ακάλυπτα κενά της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

υπάρχουν κατατεθειμένα αιτήματα για ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης από το 

Μάιο του 2019. 

Επειδή, η νέα σχολική χρονιά 2021-22 δεν πρέπει να απαξιωθούν για μία 

ακόμα φορά τα παιδιά των εργατικών και λαϊκών γειτονιών της Α΄ και Β΄ 

εκλογικής Περιφέρειας Πειραιά και ιδιαίτερα αυτά που χρήζουν Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης. 

Επειδή, τα χιλιάδες κενά των εκπαιδευτικών δεν ανταποκρίνονται σε 

πρόσκαιρες εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά σε πάγιες και διαρκείς ανάγκες λόγω 

της χρόνιας αδιοριστίας στη δημόσια εκπαίδευση και των χιλιάδων 

συνταξιοδοτήσεων. 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

1. Πόσα εκπαιδευτικά κενά των Τμημάτων Ένταξης και πόσες 

εγκεκριμένες Παράλληλες Στηρίξεις μαθητών δεν καλύφθηκαν εξ’ 

ολοκλήρου με εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το διδακτικό έτος 

2020-21, σύμφωνα με τη διάγνωση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και τις αιτήσεις των 

γονέων/κηδεμόνων; 

2. Πού βρίσκεται η διαδικασία ίδρυσης νέων Τμημάτων Ένταξης, 

σύμφωνα με τις υποβληθείσες προτάσεις από το 2019; Γιατί 

καθυστερεί η ίδρυσή τους στερώντας από μία ιδιαίτερα ευάλωτη 

κοινωνική ομάδα την άρτια εκπαίδευσή τους και τη συναφή 

υποστήριξή τους; 

3. Προτίθεται να προχωρήσει στον άμεσο διορισμό σε μία φάση των 

15.000 εκπαιδευτικών που είχε προγραμματίσει η κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ και έχει δεσμευτεί ότι θα πράξει και η παρούσα κυβέρνηση, 

ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

στα σχολεία και των δύο βαθμίδων;  

4. Τι προτίθεται να πράξει ενόψει του νέου σχολικού έτους 2021-22, 

για να υπάρχει άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, ώστε να 



 

έχουν ισότιμη πρόσβαση όλοι οι μαθητές στο δικαίωμα της 

εκπαίδευσης; 

5. Θα ζητήσει συγγνώμη από μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς για 

αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση να αφήσει χωρίς 

εκπαιδευτικούς τα σχολεία στην Α και Β Πειραιά για ολόκληρο το 

διδακτικό έτος 2020-21; 

Οι ερωτώντες Βουλευτές: 

Γιάννης Ραγκούσης 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αλεξιάδης Τρύφωνας 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) 

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα) 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Βέττα Καλλιόπη 

Δρίτσας Θεόδωρος 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ 

Κατρούγκαλος Γιώργος 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 

Λάππας Σπυρίδων 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης) 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μπαλάφας Γιάννης 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Νοτοπούλου Κατερίνα 

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος) 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη) 



 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 

Σαρακιώτης Γιάννης 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) 

Σπίρτζης Χρήστος 

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ) 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 

Φωτίου Θεανώ 

 

 

 

 




